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บทคัดย่อ 
 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าของ

ผู้บริโภคผ่านแอพพลิเคชั่น Shopee ในเขตเมืองพัทยา ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัด

จ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล ด้านกระบวนการ และด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ โดยจ าแนก

ตามสถานภาพส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ประชากร

ที่ใช้ในงานวิจัยนี้ คือ ผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าผ่านแอพพลิเคชั่น Shopee ในเขตเมืองพัทยา กลุ่มตัวอย่างที่ตอบ

แบบสอบถาม จ านวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม ด าเนินการวิเคราะห์

ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ หาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (�̅� ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(SD) จึงสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้  

1.กลุ่มผู้บริโภคที่เคยซื้อสินค้าผ่านแอพพลิเคชั่น Shopee ในเขตเมืองพัทยา มีผู้ตอบแบบสอบถาม

ทั้งหมด 400 คน ส่วนมากเป็นเพศหญิง 308 คน คิดเป็นร้อยละ 77.0, ส่วนใหญ่มีอายุ 21-30 ปี จ านวน 291 คน 

คิดเป็นร้อยละ 72.8 คน, ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด จ านวน 273 คน คิดเป็นร้อยละ 68.3, ส่วนใหญ่มีการศึกษา

ระดับปริญญาตรี จ านวน 239 คน คิดเป็นร้อยละ 59.8, ส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-20,000 บาท 

จ านวน 164 คน คิดเป็นร้อยละ 41.0  
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2. ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภคผ่านแอพพลิเคชั่น Shopee ในเขตเมือง
พัทยา ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา และ ด้าน
ช่องทางการจัดจ าหน่ายอยู่ในระดับ มาก ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ด้าน
กระบวนการ ด้านบุคคล อยู่ในระดับปานกลาง ตามล าดับ 

ค าส าคัญ กลุ่มผู้บริโภค, ปัจจัยทางการตลาด 
 

ABSTRACT 
 

The objectives of this study were marketing factors affecting the purchase of Shopee 
application in Pattaya includes product, price, place, promotion, people, process and physical 
evidence. Which classified by personal status in gender, age, marital status, education and salary. 
The sample will be customers that used to use Shopee application in Pattaya 400 persons. The 
data was collected by questionnaires and the data analysis was used Statistical Package for the 
Social Sciences (SPSS) for finding frequency, percentage, mean and standard deviation. 

Customers that used to use Shopee application in Pattaya 400 persons categorized into 
308 females or 77 percent, The age categorized into 21-30 years old has 291 people or 72.8 
percent, There are 273 people or 68.3 percent that has single status, Bachelor degree has 239 
people or 59.8 percent, Most of them salary ranges were between 10,001-20,000 baht has 164 
people or 41.0 percent. 

The overall mean of marketing factors affecting the purchase of Shopee application in 
Pattaya were at a medium level.  When considering each aspect found that product price and 
place was at the high level, following by promotion physical evidence process and people were 
at a medium level respectively. 

Keywords: Marketing Factors, Customers 
 

บทน า 
 

 ในปัจจุบันอินเทอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ าวันของมนุษย์เป็นอย่างมาก ทั้งด้านการศึกษาเพื่อ

ใช้ในการค้นคว้าหาข้อมูล เปรียบเสมือนห้องสมุดขนาดใหญ่ที่สามารถเข้าไปหาความรู้ได้ตลอดเวลา ด้านธุรกิจ

และพาณิชย์เพื่อใช้ในการท าธุรกรรมการเงิน ช่วยในการตัดสินใจทางธุรกิจ ช่วยในการโฆษณาประชาสัมพันธแ์ละ

การติดต่อสื่อสารทางธุรกิจเพื่อให้เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางได้ง่ายยิ่งขึ้น ด้านการบันเทิงเพื่อใช้ในการพักผ่อน
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หย่อนใจ ติดตามข่าวสาร ซื้อสินค้าและบริการทางออนไลน์ และท าได้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนหรือเมื่อไหร่ก็ตาม ซึ่งการ

สื่อสารโดยใช้อินเทอร์เน็ตนั้นมีต้นทุนที่ต่ า แต่สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้เป็นจ านวนมากภายใน

ระยะเวลาอันสั้น 

 ธุรกิจการค้าผ่านสังคมออนไลน์ หรือ ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  ในขณะนี้เป็นที่นิยมกันอย่าง

กว้างขวาง เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ท าให้ผู้ขายเข้าถึงผู้บริโภคได้ง่าย รวดเร็ว และเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้ตรงจุดมาก

ยิ่งขึ้น เนื่องจากผู้บริโภคได้รับความสะดวกสบายในการเลือกซื้อสินค้าในช่วงเวลาที่ไม่จ ากัด สามารถเข้าถึงสินค้า

ได้ตลอด 24 ชั่วโมง อีกทั้งผู้บริโภคยังมีตะกร้าสินค้า ที่สามารถช่วยอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้บริโภคในการเก็บ

สินค้าใส่ตะกร้า เพื่อตรวจดูรายการสินค้า เพิ่มสินค้า น าสินค้าออก หรือเปลี่ยนแปลงจ านวนความต้องการสินค้า

ก่อนช าระเงิน ในส่วนของช่องทางการช าระเงินก็มีหลากหลายทั้งแบบออนไลน์และแบบออฟไลน์ เช่น การช าระ

เงินแบบเรียกเก็บปลายทาง การช าระผ่านบัญชีธนาคารออนไลน์ การช าระเงินผ่านบัตรเดบิต/เครดิต การช าระ

เงินผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส ส่งผลให้ธุรกิจเติบโตมากขึ้นผ่านทางสื่อออนไลน์ที่แพร่หลายกันในปัจจุบัน ไม่ใช่แค่

เพียงช่วยเพิ่มยอดขายและลดต้นทุนให้กับผู้ขายเท่านั้น แต่เป็นการเพิ่มสิทธิพิเศษในการเลือกซื้อสินค้าของ

ผู้บริโภคในอีกนัยหนึ่งอีกด้วย  

 ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับ ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภค

ผ่านแอพพลิเคชั่นช้อปปี้ในเขตเมืองพัทยา เพื่อที่จะให้องค์กรหรือผู้ที่สนใจสามารถน ากลยุทธ์ทางการตลาดของ

แอพพลิเคชั่นช้อปปี้มาประยุกต์ใช้และพัฒนาช่องทางในการจ าหน่ายสินค้า รวมถึงการพัฒนาบริการผ่านช่องทาง

เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้บริโภค และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ

อีกด้วย 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพื่อศึกษาปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภคผ่านแอพพลิเคชั่น Shopee ใน

เขตเมืองพัทยา 

ขอบเขตการวิจัย 
 

 1.ขอบเขตด้านเนื้อหา ได้ก าหนดตัวแปรอิสระ และ ตัวแปรตาม ดังนี้  

ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) คือ ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ

สมรส ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน  
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ตัวแปรตาม (Dependent Variables) คือ ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภค

ผ่านแอพพลิเคชั่น Shopee ในเขตเมืองพัทยา  

2.ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

 ประชากรที่ใช้ในการท าวิจัย คือ ผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าผ่านแอพพลิเคชั่น Shopee ในเขตเมืองพัทยาโดย

ผู้วิจัยจะท าการเก็บแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 ชุด โดยใช้สูตรการค านวณหาขนาดตัวอย่างใน

กรณีที่ไม่ทราบสัดส่วนประชากรที่แน่นอน  (กัลยา วานิชย์บัญชา .2545 : 74) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ซึ่ง

ก าหนดค่าความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างเท่ากับ 5% 

3.ขอบเขตด้านระยะเวลา 

 การศึกษาคร้ังนี้ผู้วิจัยจะศึกษาตั้งแต่เดือนเมษายน-เดือนมิถุนายน ปี 2562  
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั 
 

1.ท าให้ทราบถึงปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภคผ่านแอพพลิเคชั่น 

Shopee ในเขตเมืองพัทยา 

2. สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการประกอบธุรกิจการซื้อขายสินค้าออนไลน์เพื่อให้มีประสิทธิภาพมาก

ยิ่งขึ้น 
 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

    ตัวแปรอิสระ                   ตัวแปรตาม  

 

 

 

 

xd 

 

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร ์

-เพศ (Gender) 

-อายุ (Age) 

- สถานภาพสมรส 

 (Marital Status) 

-ระดับการศึกษา (Education) 

-รายได้เฉลี่ยต่อเดือน (Salary) 
 

ปัจจัยทางการตลาดที่สง่ผลต่อการเลือกซื้อสินค้าของ

ผู้บริโภคผ่านแอพพลิเคชั่น Shopee ในเขตเมืองพัทยา 

  -ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) 

-ด้านราคา (Price) 

-ด้านช่องทางการจัดจ าหนา่ย (Place) 

-ด้านการสง่เสริมการตลาด (Promotion) 

-ด้านบุคคล (People) 

-ด้านกระบวนการ (Process) 

-ด้านสิง่แวดลา้มทางกายภาพ (Physical Evidence) 
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ทบทวนวรรณกรรม 
 

จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง เพื่อน าไปเป็นเครื่องมือประกอบการวิจัย 

มี หัวข้อดังต่อไปนี ้
 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประชากรศาสตร์ 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2550. อ้างถึงในพวงเพชร ศิริโอด ปี 2558) ได้กล่าวถึงลักษณะด้านประชากรศาสตร์ 

อันได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา และรายได้ เป็นลักษณะของผู้บริโภคที่ส าคัญที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการแบ่งส่วนตลาด

และช่วยก าหนดตลาดเป้าหมาย เนื่องจากสามารถวัดค่าสถิติได้ง่ายกว่าตัวแปรอ่ืน ๆ โดยผู้บริโภคที่มีลักษณะ

ประชากรศาสตร์ต่างกัน จะมีลักษณะทางจิตวิทยาต่างกัน ดังนี้ 

1.เพศ (Gender) คือความแตกต่างทางเพศซึ่งท าให้ผู้บริโภคมีพฤติกรรมที่แตกต่างกันไป ปัจจุบัน

พฤติกรรมการบริโภคของผู้บริโภคเพศชายและผู้บริโภคเพศหญิงมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งอาจเกิดจากการที่เพศ

หญิงท างานมากข้ึน ท าให้เพศหญิงมีแนวโน้มที่จะเป็นผู้บริโภคที่มีอ านาจการซื้อสูง 

2.อายุ (Age) คือความแตกต่างของอายุท าให้ผู้บริโภคมีความคิดและพฤติกรรมการบริโภคต่างกัน เช่น 

คนอายุมากมักจะยึดถือข้อปฏิบัติ และมีความระมัดระวังในการบริโภคมากกว่าผู้บริโภคที่มีอายุน้อยกว่า 

เนื่องจากประสบการณ์ชีวิตที่แตกต่างกัน 

3.การศึกษา (Education) คือปัจจัยที่ท าให้ผู้บริโภคมีความคิด ค่านิยม ทัศนคติ และพฤติกรรมแตกต่าง

กัน โดยผู้บริโภคที่มีการศึกษาสูงนิยมใช้ข้อมูลที่เปรียบเทียบทางเลือกหลายด้าน 

4.รายได้ (Income) ซึ่งครอบครัวที่มีรายได้ต่ าเป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่ ทั้งนี้การใช้ปัจจัยด้านรายได้เพยีง

อย่างเดียว อาจท าให้คาดการณ์ได้แค่ความสามารถในการช าระค่าสินค้า จึงควรเชื่อมโยงปัจจัยด้าน

ประชากรศาสตร์ด้านอ่ืน ๆเพื่อก าหนดตลาดเป้าหมายได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ (2550 หน้า 36) ได้อ้างถึงแนวคิดส่วนประสมทางการตลาดส าหรับธุรกิจ

บริการ(Service Mix) ของ Philip Kotler ว่าธุรกิจการบริการนั้น จะประกอบด้วยกัน 7 ด้าน (Marketing Mix) 

ได้แก ่

1.ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง สิ่งที่ธุรกิจนั้นเสนอต่อลูกค้าเพื่อขายและตอบสนองความต้องการ

ของลูกค้า ซึ่งท าให้ผู้ใช้บริการนั้นเกิดความพึงพอใจ โดยที่ผลิตภัณฑ์นั้นเป็นสิ่งที่สัมผัสได้และสิ่งที่สัมผัสไม่ได้   
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2.ด้านราคา (Price) หมายถึง คุณค่าของผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในรูปตัวเงินหรือจ านวนของเงินที่ต้องจ่ายไป

เพื่อให้ได้สินค้านั้น ๆ ราคาถือว่าเป็นต้นทุนส าหรับผู้บริโภค ซึ่งผู้บริโภคจะท าการเปรียบเทียบคุณค่าและราคา

ของสินค้าที่จ่ายไปเสมอ หากมีคุณค่าที่สูงกว่าราคาที่ผู้บริโภคเสียไป ผู้บริโภคจะพอใจและตัดสินใจซื้อสินค้าหรือ

บริการนั้นทันที ดังนั้นจึงต้องก าหนดราคาการให้บริการที่เหมาะสมและชัดเจน ง่ายต่อการจ าแนกระดับบริการที่

มีความแตกต่างกัน 

 3.ด้านการจัดจ าหน่าย (Place) หมายถึง สถานที่หรือช่องทาง ในการจัดจ าหน่ายสินค้าและบริการ ซึ่ง

ประกอบไปด้วย คลังสินค้า การขนส่ง และสถานที่จัดจ าหน่ายสินค้า ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับบรรยากาศ

สิ่งแวดล้อม ในรูปของการน าเสนอการบริการให้กับผู้บริโภค ซึ่งมีผลต่อการรับรู้ของผู้บริโภค ในด้านคุณค่าและ

คุณประโยชน์ของการบริการ จึงต้องพิจารณาในด้านท าเลที่ตั้ง และช่องทางในการน าเสนอบริการด้วย 

4.ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง เครื่องมือสื่อสารที่ช่วยสร้างความเข้าใจให้กับตรา

สินค้าและบริการ เป็นกุญแจส าคัญของการตลาดสายสัมพันธ์ โดยจะจูงใจเพื่อให้เกิดความต้องการขึ้น และช่วย

เตือนความทรงจ าภายในสินค้า โดยที่คาดว่าสิ่งเหล่านี้จะมีผลต่อความรู้สึกและพฤติกรรมการซื้อ เพื่อสร้าง

ทัศนคติที่ดีต่อกัน โดยอยู่ในรูปแบบของพนักงานขายหรือรูปแบบติดต่อสื่อสารที่ไม่ใช้คน ซึ่งหน่วยงานธุรกิจ

อาจจะใช้เครื่องมือหลากหลายหรือใช้เพียงเครื่องมือเดียว โดยใช้หลักเครื่องมือสื่อสารทางการตลาดแบบ

ผสมผสานกัน โดยที่เราพิจารณาถึงความเหมาะสมของสินค้ากลุ่มเป้าหมาย   

5.ด้านบุคลากร (People) หมายถึง ซึ่งต้องมีการคัดเลือก มีการฝึกอบรม ในด้านการจูงใจ เพื่อให้

สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับผู้บริโภค และมีความแตกต่างเหนือคู่แข่งขัน เป็นความสัมพันธ์ระหว่าง

เจ้าหน้าที่และผู้ใช้บริการ โดยเจ้าหน้าที่จะต้องมีความสามารถ หรือมีทัศนคติที่สามารถตอบสนองต่อผู้ใช้บริการ

ได้เป็นอย่างดี มีความสามารถในการแก้ปัญหา และสามารถสร้างค่านิยมให้กับองค์กรได้ 

6.ด้านกระบวนการ (Process) หมายถึง กระบวนการบริการของธุรกิจตั้งแต่ต้นจนจบหน้าที่ รวมไปถึง

ประสิทธิภาพการบริการแก่กลุ่มลูกค้า โดยจะค านึงถึงความพึงพอใจสูงสุดของผู้ใช้บริการ 

7.ด้านการสร้างหรือน าเสนอลักษณะในทางกายภาพ (Physical Evidence) หมายถึง การสร้างและการ

น าเสนอลักษณะทางกายภาพให้กับลูกค้า ไม่ว่าจะทางด้านกายภาพ รูปแบบการให้บริการ ด้านการแต่งกายที่

สะอาดเรียบร้อย การเจรจาที่มีความสุภาพอ่อนโยน และการให้บริการที่ รวดเร็วจนเกิดความประทับใจ รวมถึง

ผลประโยชน์อ่ืน ๆ ที่ผู้บริโภคสมควรจะได้รับ หรืออาจะเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคนั้นสามารถรับรู้ได้ ส่งผลให้ผู้บริโภค

แสดงความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจนั่นเอง 
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งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

ปุลณัช เดชมานนท์ (2556) ศึกษาเร่ืองการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านสื่อเครือข่ายสังคมออนไลน์ในช่วงเวลา

จ ากัด ซึ่งผลการวิจัยพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 20-30 ปี อาชีพธุรกิจส่วนตัว 

และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 30,000 บาท ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการซื้อสินค้าผ่านสื่อ

เครื่องข่ายสังคมออนไลน์ทั้ง 4 ด้าน คือ ผลิตภัณฑ์ ราคา สถานที่ และ ส่งเสริมการขาย มีความส าคัญในระดับ

มาก ส่วนของพฤติกรรมการซื้อพบว่า ส่วนใหญ่เหตุผลที่ซื้อเพราะความสะดวก โดยใช้ Line ในการสั่งซื้อ ในช่วง

เวลา 12.01-13.00น. 

 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า อายุมีผลต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทุกด้าน ส่วนอาชีพมีผลต่อ

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านสถานที่และด้านส่งเสริมการขาย รายได้เฉลี่ยต่อเดือนมีผลต่อปัจจัยส่วน

ประสมทางการตลาดด้านราคา ด้านสถานที่และด้านส่งเสริมการขาย เพราะความสะดวกในการรับสินค้า ส่วน

เหตุผลในการเลือกซื้อมีความสัมพันธ์กับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา ด้านสถานที่และด้านส่งเสริม

การขาย ในขณะที่วิธีการสั่งซื้อและระยะเวลาในการสั่งซื้อมีความสัมพันธ์กันกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด

ทุกด้าน 

ชนิตา เสถียรโชค (2560) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้ซื้อสินค้าผ่านช่องทาง

อิเล็กทรอนิกส์บน Lazada งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาพฤติกรรมการซื้อสินค้าและปัจจัยที่มีผลต่อ  

ความพึงพอใจของผู้ซื้อสินค้าผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์บน Lazada เพื่อให้สามารถน าข้อมูลไปใช้ใน การ

ประเมินแนวโน้มความต้องการของผู้ซื้อ ก าหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และกลยุทธ์ทางการตลาดให้ ตอบสนอง

ความต้องการของผู้ซื้อสินค้าผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งกลุ่มประชากรที่ศึกษาในครั้งนี้ เป็นกลุ่มผู้บริโภคที่เคย

ซื้อสินค้าผ่าน Lazada โดยได้น าปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่ ปัจจัยส่วนประสมทาง การตลาด (7Ps) รวมถึงปัจจัยลักษณะ

ประชากรศาสตร์ มาเป็นกรอบแนวความคิดในการศึกษาความ  พึงพอใจในการซื้อสินค้าผ่านช่องทาง

อิเล็กทรอนิกส์บน Lazada 

 ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้ซื้อสินค้าผ่าน

ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์บน Lazada มีจ านวน 2 ปัจจัย โดยสามารถเรียงล าดับจากมากไปน้อย ได้แก่ ปัจจัยด้าน

ช่องทางการจัดจ าหน่าย ราคา กระบวนการ และความหลากหลายของสินค้าหรือร้านค้า และปัจจัยด้าน

ผลิตภัณฑ์ และส าหรับการศึกษความแตกต่างของปัจจัยด้านประชากรศาสตร์พบว่า ปัจจัยด้านเพศและปัจจัย
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ด้านรายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกัน มีผลต่อความพึงพอใจของผู้ซื้อสินค้าผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์บน Lazada ที่

แตกต่างกัน 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 

การศึกษาเรื่อง “ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภคผ่านแอพพลิเคชั่น
Shopee ในเขตเมืองพัทยา” เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ในลักษณะการวิจัยเชิงส ารวจ และใช้วิธีการเก็บข้อมูลด้วย
แบบสอบถาม โดยประชากรที่ใช้ในการท าวิจัย คือ กลุ่มผู้บริโภคที่เคยซื้อสินค้าผ่านแอพพลิเคชั่น Shopee ใน
เขตเมืองพัทยา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการท าวิจัย เนื่องจากผู้วิจัยไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอนในเขตเมือง
พัทยา ในการวิจัยนี้จึงก าหนดกลุ่มตัวอย่างโดยการใช้สูตรการค านวณหาขนาดตัวอย่างกรณีที่ไม่ทราบสัดส่วน
ประชากรที่แน่นอน จะได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 385 ตัวอย่าง ผู้วิจัยได้จัดท าวิจัยส ารองเพื่อป้องกัน
ข้อผิดพลาดจากแบบสอบถามที่ไม่สมบูรณ์ไว้อีกจ านวน 15 คน รวมเป็นขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้วิจัยทั้งหมด 400 
ชุด  ในการศึกษางานวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยจจึงเลือกใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยไม่ใช้ความน่าจะเป็น  ซึ่งผู้วิจัย
เลือกใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ   

 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้ 

 ตอนที่ 1 แบบสอบถามปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ประกอบไปด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับ

การศึกษา และ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน โดยลักษณะของแบบสอบถามจะเป็นแบบเลือกตอบ  

 ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยทางการตลาดที่ส่งผลต่อการเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภคผ่าน

แอพพลิเคชั่น Shopee ในเขตเมืองพัทยา ประกอบไปด้วย ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ปัจจัยด้านช่อง

ทางการจัดจ าหน่าย ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ปัจจัยด้านบุคคล ปัจจัยด้านกระบวนการ ปัจจัยด้าน

สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน 5=ระดับส าคัญมากที่สุด, 4=ระดับส าคัญมาก, 3=ระดับ

ส าคัญกลาง, 2=ระดับส าคัญน้อย, 1=ระดับส าคัญน้อยที่สุด   

ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ ซึ่งสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลหลง

จากเก็บข้อมูลแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการท าวิจัย ได้แก่  

1.การใช้ค่าร้อยละ (Percentage) ส าหรับการวิเคราะห์เพื่อการบรรยายปัจจัยส่วนบุคคล 

2. การใช้ค่าเฉลี่ย (x̅) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: SD) ส าหรับวิเคราะห์

ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภคผ่านแอพพลิเคชั่น Shopee ในเขตเมืองพัทยา   

 



9 
 

สรุปผลการวิจัย 
 

การวิเคราะห์ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ พบว่า จากการศึกษาเร่ืองปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการ

เลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภคผ่านแอพพลิเคชั่น Shopee ในเขตเมืองพัทยา มีผูบ้ริโภคที่ตอบแบบสอบถามทัง้หมด 

400 คน เป็นเพศหญิง 308 คน คิดเป็นร้อยละ 77.0 เพศชาย 92 คน คิดเป็นร้อยละ 23.0 มีอายุ 21-30 ปี 

จ านวน 291 คน คิดเป็นร้อยละ 72.8 รองลงมาคืออายุ 31-40 ปี จ านวน 47 คน คิดเปน็ร้อยละ 11.8 อายุ 41-

50 ปี จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 7.5 อายุไม่เกิน 20 ปี จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 5.5 และ อายุ 51-60 

ปี จ านวน 10 คน คิดเปน็ร้อยละ 2.5 ตามล าดบั ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด จ านวน 273 คน คดิเป็นร้อยละ 68.3 

รองลงมาคือ สถานภาพสมรส จ านวน 122 คน คิดเป็นร้อยละ 30.5 ตามด้วยสถานภาพหย่าร้าง จ านวน 5 คน 

คิดเป็นร้อยละ 1.3 และ สถานภาพอ่ืน ๆ จ านวน 0 คน คิดเปน็ร้อยละ 0 ตามล าดบั ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี จ านวน 239 คน คิดเป็นร้อยละ 59.8 รองลงมาคือการศึกษาระดับปริญญาโท จ านวน 142 คน คิด

เป็นร้อยละ 35.5 ตามด้วยการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 3.5 และ การศึกษาสูงกว่า

ปริญญาโท จ านวน 5 คน คิดเปน็ร้อยละ 1.3 ตามล าดับ สว่นใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-20,000 บาท 

จ านวน 164 คน คิดเป็นร้อยละ 41.0 รองลงมาคือ 20,001-30,000 บาท จ านวน 157 คน คิดเป็นร้อยละ 39.3  

รองลงมาคือ 30,001-40,000 บาท จ านวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 14.5 ตามด้วย 40,001-50,000 บาท จ านวน 

14 คน คิดเป็นร้อยละ 3.5 และ ต่ ากว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท จ านวน 7 คน คิดเปน็ร้อยละ1.8 

การวิเคราะห์ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภคผ่านแอพพลิเคชั่น 

Shopee ในเขตเมืองพัทยา พบว่าจากการศึกษาปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภค

ผ่านแอพพลิเคชัน่ Shopee ในเขตเมืองพัทยาภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปน็รายด้าน พบวา่ 

ด้านผลิตภัณฑ์ ดา้นราคา และ ด้านช่องทางการจัดจ าหนา่ย อยู่ในระดับ มาก ตามล าดับ ด้านการส่งเสริม

การตลาด ดา้นสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ด้านกระบวนการ ดา้นบุคคล อยู่ในระดบัปานกลาง ตามล าดับ 
 

การอภิปรายผล 
 

 ในการศึกษาเรื่องปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภคผ่านแอพพลิเคชั่น 

Shopee ในเขตเมืองพัทยา สามารถอภิปรายผลที่ได้จากการศึกษาได้ดังนี้  

ด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภคผ่านแอพพลิเคชั่น 

Shopee ในเขตเมืองพัทยา โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้ออยู่ในระดับมาก คือ มี



10 
 

สินค้าให้เลือกหลากหลาย การแสดงรายละเอียดของสินค้าครบถ้วน แอพพลิเคชั่นใช้งานง่าย แอพพลิเคชั่นมี

ความน่าเชื่อถือ และ แอพพลิเคชั่นมีการจ าแนกประเภทสินค้าอย่างชัดเจน ตามล าดับ ซึ่งมีความสอดคล้องกับ

งานวิจัยของ จุฑารัตน์ เกียรติรัศมี (2558) ท าการศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการซื้อสินค้าผ่านทางแอพพลิเคชั่น

ออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ

สินค้าผ่านทางแอพพลิเคชั่นออนไลน์ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอย่างมีนัยส าคัญทาง

สถิติที่ระดับ 0.05 มีจ านวน 4 ปัจจัย โดยเรียงล าดับจากมากไปน้อย ดังนี้  1) ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ช่องทางการ

จัดจ าหน่าย  และการยอมรับเทคโนโลยี 2) ปัจจัยด้านความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือ 3) ปัจจัยด้านราคา 

คุณภาพและความหลากหลายของสินค้าในแอพพลิเคชั่นและความตรงต่อเวลาในการจัดส่งสินค้า 4) ปัจจัยด้าน

การประชาสัมพันธ์ การสื่อสารกับผู้บริโภค และความมีชื่อเสียงของแอพพลิเคชั่น  

 ด้านราคา ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภคผ่านแอพพลิเคชั่น Shopee ใน

เขตเมืองพัทยา โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้ออยู่ในระดับมาก คือ สินค้ามีการ

แสดงราคาที่ชัดเจน สามารถต่อรองราคาสินค้าได้ สามารถระบุราคาที่ต้องการค้นหาได้ ราคามีความเหมาะสมกบั

คุณภาพของสินค้า มีค่าธรรมเนียมในการจัดส่งที่เหมาะสม ตามล าดับ  ซึ่งมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ 

ปุลณัช เดชมานนท์ (2556) ท าการศึกษาเรื่องการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านสื่อเครือข่ายสังคมออนไลน์ในช่วงเวลา

จ ากัด ซึ่งผลการวิจัยพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 20-30 ปี อาชีพธุรกิจส่วนตัว 

และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 30,000 บาท ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการซื้อสินค้าผ่านสื่อ

เครื่องข่ายสังคมออนไลน์ทั้ง 4 ด้าน คือ ผลิตภัณฑ์ ราคา สถานที่ และ ส่งเสริมการขาย มีความส าคัญในระดับ

มาก ส่วนของพฤติกรรมการซื้อพบว่า ส่วนใหญ่เหตุผลที่ซื้อเพราะความสะดวก โดยใช้ Line ในการสั่งซื้อ ในช่วง

เวลา 12.01-13.00น. 

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภคผ่าน

แอพพลิเคชั่น Shopee ในเขตเมืองพัทยา โดยรวมอยู่ในระดับ มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้ออยู่ใน

ระดับมาก คือ แอพพลิเคชั่นสามารถเข้าถึงได้ง่าย มีการประสานข้อมูลการสั่งซื้อระหว่างลูกค้าและร้านค้าอย่าง

รวดเร็ว มีความพร้อมในการรับข้อมูลการสั่ งซื้อตลอดเวลา แอพพลิเคชั่นรองรับได้กับทุกระบบปฏิบัติการ 

ตามล าดับ ซึ่งมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของพัชราภรณ์ เมธีการย์ (2561) ท าการศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อ

การตัดสินใจซื้อของธุรกิจการจ าหน่ายเครื่องส าอางผ่านเฟซบุ๊ก ผลการศึกษาพบว่า ผู้ต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่

เป็นเพศหญิง มีอายุ 25– 26 ปี เป็น นักศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีมีรายได้เฉลี่ย 15,213 บาทต่อเดือน ส่วน

ใหญ่ซื้อผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ส าหรับแต่งหน้าช่วงเวลาที่ใช้งานเฟซบุ๊กมากที่สุด คือ 18.00-21.00 น. และซื้อ
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เครื่องส าอาง ขณะอยู่ในพักอาศัยช าระเงินด้วยการโอนเงินผ่านอินเทอร์เน็ต (E-Banking) ผู้ที่มีอิทธิพลในการ

ตัดสินใจซื้ออันดับที่1 -อันดับที่ 5 คือ เพื่อน รีวิวจากอินเทอร์เน็ต พนักงานขาย ครอบครัว และ คนรัก ตามล าดบั 

ตัดสินใจซื้อเครื่องส าอางเมื่อมีความต้องการสินค้าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่  ให้ความส าคัญกับปัจจัยส่วน

ประสมทางการตลาดบริการ (7P’s) มากที่สุด คือ ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย เนื่องจากมีความสะดวกสบายใน

การสั่งซื้อและมีการแสดงข้อมูลและภาพประกอบอย่าง ชัดเจน ส่วนปัจจัยที่ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญ

น้อยที่สุด คือ ด้านบุคคลากรเนื่องจาก พนักงานมีอัธยาศัยที่ดีและมีความรู้เกี่ยวกับสินค้า 

ด้านการส่งเสริมทางการตลาด ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภคผ่าน

แอพพลิเคชั่น Shopee ในเขตเมืองพัทยา โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มี

ความเห็นอยู่ในระดับมาก คือ มีการจัดโปรโมชั่นลดราคาสินค้าประจ าเดือน ส่วนข้อที่มีความเห็นอยู่ในระดับปาน

กลาง คือ มีโค้ดส่วนลดส าหรับผู้สมัครใช้งานคร้ังแรก มีการใช้พรีเซนเตอร์ที่มีชื่อเสียง มีการอัพเดทโปรโมชั่นเป็น

ประจ า ตามล าดับ ซึ่งมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของสุณิสา ตรงจิตร์ (2560) ท าการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ผลต่อ

การตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านช่องทางตลาดกลางพาณิชย์อิ เล็กทรอนิกส์(E-Marketplace) ซึ่งผลการวิจัย

พบว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านช่องทางตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ( E-

Marketplace) ของผู้บริโภคจากการท าการวิจัยในครั้งนี้ สามารถระบุความส าคัญของแต่ละปัจจัยที่มีอิทธิพล 

และส่งผลกระทบต่อความคาดหวังของลูกค้าได้ ประกอบไป ด้วย 8 ปัจจัย มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า

ออนไลน์ผ่านช่องทางตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-marketplace) โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย คือ 

ปัจจัยประสิทธิภาพของเว็บไซต์และการน าเสนอ สินค้า , ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ (Product), ปัจจัยความภักดีใน

ตราสินค้า (Brand Loyalty), ปัจจัยด้านความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ และราคา , ปัจจัยด้านการส่งเสริม

การตลาด และการให้ข้อมูลข่าวสาร โปรโมชั่น , ปัจจัยด้านการรักษาความเป็นส่วนตัว และการให้บริการส่วน

บุคคล, ปัจจัยการรับรู้ถึงแบรนด์ (Brand Awareness) และปัจจัยด้านสิทธิประโยชน์ของสินค้าและการต่อรอง

ราคาตามล าดับ  

ด้านบุคคล ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภคผ่านแอพพลิเคชั่น Shopee ใน

เขตเมืองพัทยาโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้ออยู่ในระดับปานกลาง คือ มี

ความช านาญในการให้ข้อมูลแก่ลูกค้า สามารถแก้ไขปัญหาให้แก่ลูกค้าอย่างรวดเร็ว  มีการรับฟังข้อเสนอแนะ มี

การแก้ไขระบบได้อย่างรวดเร็ว ตามล าดับ ซึ่งมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของปิยมาภรณ์ ช่วยชูหนู(2559) 

ท าการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านสังคมออนไลน์ ซึ่งผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 26 -33 ปี สถานภาพโสด ประกอบอาชีพพนักงาน
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บริษัทเอกชน มีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี และมีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่  10 ,000-20,000 บาท  

เครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ใช้ซื้อสินค้าบ่อยที่สุด คือ Facebook ประเภทสินค้าที่ซื้อบ่อยที่สุด คือ สินค้าแฟชั่น 

โดยจะซื้อเดือนละ 2-3 คร้ัง และจ านวน เงินเฉลี่ยที่ใช้ในการซื้อแต่ละคร้ังจะต่ ากว่า 1,000 บาท  

ด้านกระบวนการ ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภคผา่นแอพพลิเคชัน่ 

Shopee ในเขตเมืองพัทยา โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปน็รายข้อ พบวา่ ทุกข้ออยู่ในระดับปาน

กลาง คือ ขั้นตอนการสั่งซื้อทีง่่าย ขั้นตอนการช าระเงินทีส่ะดวกรวดเร็ว มีระบบขนส่งที่นา่เชื่อถือ มีการประกัน

ว่าสินคา้จะถึงมือลูกค้า ตามล าดับ ซึ่งมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของชนิตา เสถียรโชค (2560) ท าการศึกษา

เร่ือง ปัจจัยที่มีผลต่อความพงึพอใจของผู้ซื้อสินค้าผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์บน Lazada งานวิจัยนี้จึงมี

วัตถุประสงค์ในการศึกษาพฤติกรรมการซื้อสินค้าและปจัจัยที่มผีลต่อ ความพึงพอใจของผู้ซื้อสนิค้าผา่นช่องทาง

อิเล็กทรอนิกส์บน Lazada เพื่อให้สามารถน าข้อมูลไปใช้ใน การประเมินแนวโน้มความต้องการของผู้ซื้อ ก าหนด

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และกลยทุธ์ทางการตลาดให้ ตอบสนองความต้องการของผู้ซื้อสินค้าผ่านชอ่งทาง

อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งกลุ่มประชากรที่ศึกษาในครั้งนี้ เปน็กลุ่มผูบ้ริโภคที่เคยซื้อสินค้าผ่าน Lazada โดยไดน้ าปัจจัย

ต่าง ๆ ได้แก่ ปัจจัยสว่นประสมทาง การตลาด (7Ps) รวมถึงปัจจัยลักษณะประชากรศาสตร์ มาเป็นกรอบ

แนวความคิดในการศึกษาความ พึงพอใจในการซื้อสินค้าผา่นชอ่งทางอิเล็กทรอนิกส์บน Lazada 

 ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ที่มผีลต่อความพึงพอใจของผู้ซื้อสินค้าผ่านช่องทาง

อิเล็กทรอนิกส์บน Lazada มีจ านวน 2 ปัจจัย โดยสามารถเรียงล าดับจากมากไปน้อย ได้แก่ ปัจจัยด้านช่อง

ทางการจัดจ าหน่าย ราคา กระบวนการ และความหลากหลายของสินค้าหรือร้านค้า และปัจจยัด้านผลิตภัณฑ์ 

และส าหรับการศึกษความแตกต่างของปัจจัยดา้นประชากรศาสตร์พบว่า ปัจจัยดา้นเพศและปจัจัยด้านรายไดต้่อ

เดือนที่แตกต่างกัน มีผลต่อความพึงพอใจของผู้ซื้อสินค้าผา่นชอ่งทางอิเล็กทรอนิกส์บน Lazada ที่แตกต่างกัน 

ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภคผ่าน

แอพพลิเคชั่น Shopee ในเขตเมืองพัทยา โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้อ

อยู่ในระดับปานกลาง คือ รูปแบบการใช้แอพพลิเคชั่นเข้าใจง่าย สีสันสะดุดตา รูปแบบแอพพลิเคชั่นน่าสนใจ 

รูปแบบเมนูง่ายต่อการใช้ ตามล าดับ  ซึ่งไม่มีความสอดคล้องกับงานวิจัยของชนนิกานต์ จุลมกร(2555) 

ท าการศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านอินเทอร์เน็ตของนิสิตระดับปริญญาตรี  คณะ

วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยผลการศึกษาคร้ังนี้พบว่า (1) มีปัจจัยส่วนบุคคลเพียงอย่างเดียวคือ ภาควิชา 

ที่ไม่มี ความสัมพันธ์กับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านอินเทอร์เน็ต (2) มีปัจจัยเกี่ยวกับข้อมูล 

พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตเพียงด้านเดียวคือ ด้านผลิตภัณฑ์ ที่ไม่มีความสัมพันธ์กับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ 
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พฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านอินเทอร์เน็ต (3.1) เพศชายและเพศหญิงมีค่าเฉลี่ยของระดับความส าคัญเกี่ยวกับ 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านอินเทอร์เน็ตแตกต่างกันในด้านผลิตภัณฑ์และด้านส่งเสริมการ 

ขาย (3.2) นิสิตที่ศึกษาในระดับชั้นปีที่ต่างกันมีค่าเฉลี่ยของระดับความส าคัญเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ 

พฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านอินเทอร์เน็ตแตกต่างกันในทุกด้าน (3.3) นิสิตที่มีรายรับเฉลี่ยต่อเดือนต่างกันมี 

ค่าเฉลี่ยของระดับความส าคัญเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านอินเทอร์เน็ตแตกต่างกัน 

ในด้านผลิตภัณฑ์ (3.4) นิสิตที่ใช้อินเทอร์เน็ตเฉลี่ยครั้งละกี่นาทีต่างกันมีค่าเฉลี่ยของระดับความส าคัญเกี่ยวกับ 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านอินเทอร์เน็ตแตกต่างกันในด้านราคา 
 

ข้อเสนอแนะ 
 

ด้านผลิตภัณฑ์ พบว่าสิ่งที่ต้องปรับปรุง คือ สินค้าในแอพพลิเคชั่นควรมีสินค้าให้เลือกหลากหลายมาก

ยิ่งขึ้น เช่น เพิ่มสินค้าประเภทแฟชั่น สินค้าประเภทอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ สินค้าประเภทเครื่องใช้ในบ้าน เป็น

ต้น มีการแสดงรายละเอียดของสินค้าอย่างครบถ้วน โดยการใส่รายละเอียดสินค้าด้วย  “แฮชแท็ก” เพื่อให้

ผู้บริโภคสามารถค้นหาสินค้าได้ตามประเภทที่ต้องการได้เร็วยิ่งขึ้น เช่น ใส่แฮชแท็กสี แฮชแท็กชื่อสินค้า แฮช

แท็กชื่อแบรนด์สินค้า เป็นต้น และปรับปรุงแอพพลิเคชั่นให้มีความน่าเชื่อถือโดยการให้ผู้บริโภคที่ได้รับสินค้าแลว้

แสดงความคิดเห็นและให้คะแนน เพื่อเพิ่มความมั่นใจและการตัดสินใจซื้อที่เร็วขึ้นของผู้บริโภคผ่านแอพพลิเคชั่น 

Shopee ในเขตเมืองพัทยา เมื่อเทียบกับช่องทางการขายออฟไลน์และออนไลน์อ่ืน ๆ ซึ่งจะท าให้ได้เปรียบ

ทางการแข่งขันมากยิ่งขึ้น 

ด้านราคา พบว่าสิ่งที่ต้องปรับปรุง คือ ควรมีค่าธรรมเนียมในการจัดส่งที่ เหมาะสม เช่น คิด

ค่าธรรมเนียมการจัดส่งตามผลรวมน้ าหนักตามจริง เป็นต้น ราคามีความเหมาะสมกับคุณภาพของสินค้า เช่น มี

รูปภาพสินค้าจริงแสดงอย่างชัดเจน เป็นต้น ผู้บริโภคสามารถต่อรองได้มากขึ้น โดยการตั้งหลายราคา ในกรณีที่

สั่งซื้อสินค้าในปริมาณที่มาก ซึ่งท าให้สินค้าในแอพพลิเคชั่นดูมีความน่าสนใจมากกว่าเดิม 

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย พบว่าสิ่งที่ต้องปรับปรุง คือ มีความพร้อมในการรับข้อมูลการสั่งซื้อ

ตลอดเวลาและแอพพลิเคชั่นสามารถเข้าถึงได้ง่าย เช่น เมื่อผู้บริโภคต้องการติดต่อกับผู้ขาย สามารถติดต่อกับ

ผู้ขายได้โดยตรงผ่านข้อความแชท (LiveChat) เพื่อสอบถามรายละเอียดของสินค้า จะมีการแจ้งเตือนของ

แอพพลิเคชั่นที่หน้าเครื่องมือสื่อสารเมื่อมีการถามและตอบทันที เพื่อให้เกิดความประทับใจจนเกิดการบอกต่อ

และกลับมาซื้อซ้ า 
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ด้านการส่งเสริมทางการตลาด  พบว่าสิ่งที่ต้องปรับปรุง คือ มีการจัดโปรโมชั่นลดราคาสินค้า

ประจ าเดือน เช่น ท าแคมเปญ “Flash Sale” โดยการจัดสินค้ารายการพิเศษมาลดราคาในช่วงเวลาที่ก าหนด 

เป็นต้น มีการอัพเดทโปรโมชั่นเป็นประจ า เพื่อดึงดูดความสนใจจากผู้บริโภค เช่น การให้คูปองส่วนลดเมื่อ

กลับมาซื้อซ้ า  เพิ่มส่วนลดพิเศษในเทศกาลพิเศษ อย่างเป็นประจ า เพื่อกระตุ้นย้อนขายภายในแอพพลิเคชั่น  

ด้านบุคคล พบว่าสิ่งที่ต้องปรับปรุง คือ มีการรับฟังข้อเสนอแนะและมีความช านาญในการให้ข้อมูลแก่

ลูกค้า โดยการรับฟังปัญหาจากการใช้งานจากผู้บริโภคแล้วรีบน ามาแก้ไขอย่างรวดเร็ว สร้างความน่าเชื่อถือ 

ความไว้วางใจ เพื่อให้ผู้บริโภคกล้าตัดสินใจซื้อ และเกิดความประทับใจในแอพพลิเคชั่น เนื่องจากให้ความสนใจ

กับผู้บริโภคเป็นอันดับแรก แตกต่างจากแอพพลิเคชั่นอ่ืน ๆ ท าให้ผู้บริโภครู้สึกแปลกใหม่ 

ด้านกระบวนการ พบว่าสิ่งที่ต้องปรับปรุง คือ จัดการระบบขนส่งให้มีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น ให้การ

รับประกัน ติดตามสถานะของสินค้าว่าสินค้าถึงมือผู้บริโภค และแจ้งเลขพัสดุกับผู้บริโภคทุกครั้ง  เมื่อมีการซื้อ

ของผ่านแอพพลิเคชั่นShopee  

ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ พบว่าสิ่งที่ต้องปรับปรุง คือ รูปแบบของแอพพลิเคชั่นควรมีความดึงดูด

ใจ ง่ายต่อการใช้ มีรูปแบบที่สะดุดตา เช่น แจ้งโปรโมชั่นอย่างชัดเจนที่ด้านบนแอพพลิเคชั่น มีรูปภาพสินค้าที่

เป็นที่นิยมแสดงไว้อย่างเห็นได้ชัด เป็นต้น เพื่อให้ผู้บริโภคเดิมและผู้บริโภคใหม่มีความสนใจที่จะเข้ามาเลือกซื้อ

สินค้าภายในแอพพลิเคชั่น Shopee ซึ่งจะส่งผลดี ต่อยอดขายของธุรกิจในอนาคต และอาศัยของการบอกต่อ

ของลูกค้าให้เกิดลูกค้ารายใหม่ๆ เพิ่มข้ึนอีกด้วย 
 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 

1.ควรท าการศึกษาวิจัยเพื่อเปรียบเทียบกับปัจจัยด้านอ่ืน ๆ ที่มีผลต่อปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการ

เลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภคผ่านแอพพลิเคชั่น Shopee ในเขตเมืองพัทยา 

2.ในการศึกษาเรื่องปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภคผ่านแอพพลิเคชั่น  

Shopee ในเขตเมืองพัทยา ควรจะน าตัวแปรในด้านความพึงพอใจหลังจากเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภคผ่าน

แอพพลิเคชั่น Shopee ในเขตเมืองพัทยา มาศึกษาเพิ่มเติมเพื่อให้การวิจัยในเร่ืองนี้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
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